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A digitalização da coleção Dom Oscar de Oliveira do 
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prática arquivística e musicológica
VÍTOR SÉRGIO GOMES; SIDIÔNE EDUARDO VIANA; GISLAINE PADULA DE MORAIS; JOSÉ 

EDUARDO LIBOREIRO; ENZO DOS SANTOS; PAULO CASTAGNA

“Efetivamente, qual é a função social dos museus em virtude das transformações da contempora-
neidade? Como os museus estão dialogando com essas transformações e como deverão comportar-se? 
Como estão se preparando para o enfrentamento do agora e do futuro muito próximo?” (CHAGAS, 
BEZERRA e BENCHETRIT, 2008, p.13)

RESUMO 
Esta comunicação visa apresentar os principais problemas e as soluções obtidas durante o projeto 
(em desenvolvimento) Digitalização e Disponibilização Online da Coleção Dom Oscar de Oliveira 
do Museu da Música de Mariana (MG), financiado pelo COMPAT - Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural de Mariana. No decorrer do projeto foram adotados os procedimentos mais 
adequados descritos na literatura musicológica e arquivística, porém, para os casos nos quais não 
havia sistemas já descritos ou apropriados aos problemas com os quais nos deparamos, foi necessá-
rio desenvolver e testar soluções próprias, que são aqui apresentadas.
Palavras-chave: manuscritos musicais; imagem; fac-símiles digitais; codificação; ponto de acesso; 
interface digital

INTRODUÇÃO: NECESSIDADES E OBJETIVOS DO PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO

O Museu da Música de Mariana (MG) custodia, atualmente, quatorze coleções de docu-
mentos musicais, decorrentes do trabalho que começou a ser realizado no Arquivo Eclesiástico da 
Arquidiocese de Mariana pelo Arcebispo Dom Oscar de Oliveira, ainda na década de 1960. Embora 
três dessas coleções tenham sido recebidas em 2014 e outras mais deverão ser recebidas nos próximos 
anos, o Museu da Música surgiu em torno do arquivo musical da Catedral de Mariana, recolhido à 
Cúria Metropolitana durante o episcopado de Dom Oscar de Oliveira. Tal fundo, somado aos arqui-
vos e coleções musicais recolhidos à Arquidiocese de 1968 a 1984, gerou a atualmente denominada 
Coleção Dom Oscar de Oliveira (CDO), constituída por 35 fundos, dispostos em seis armários-ar-
quivo do Museu da Música.
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A Coleção Dom Oscar de Oliveira é a mais conhecida e consultada dentre as coleções do Museu 
da Música, principalmente em decorrência de sua divulgação durante a formação desse acervo (entre 
c.1965-1984), do projeto Acervo da Música Brasileira (entre 2001-2003), que estabeleceu um arranjo 
físico e um sistema de codificação preciso de seus documentos, com a publicação de nove volumes de 
partituras e CDs, e da publicação de um décimo volume de partituras, exclusivamente com obras de Lobo 
de Mesquita (em 2004).

A pesquisa no Museu da Música, como na maioria dos arquivos e centros de documentação mu-
sical brasileiros, até recentemente foi quase somente presencial e sujeita às normas, condições e horários, 
nem sempre satisfatórios para o consulente (incluindo as dificuldades e custos de reprodução), situação 
que acreditamos poder ser superada pela disponibilização online de fac-símiles digitais. O projeto Digita-
lização e Disponibilização Online da Coleção Dom Oscar de Oliveira, financiado pelo COMPAT - Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural de Mariana, destina-se a minimizar esse problema, a partir da produ-
ção e disponibilização, até inícios de 2016, de fac-símiles digitais de todas as fontes musicais dessa coleção, 
para acesso público e gratuito na interface digital que estamos criando para esse fim.

Com este projeto, espera-se, portanto, oferecer para consulta pública uma versão digital completa 
da Coleção Dom Oscar de Oliveira (estimada em cerca de 40 mil imagens), mas também contribuir para o 
desenvolvimento da metodologia de codificação e disponibilização online de fac-símiles digitais. O projeto 
visa fornecer subsídios para a pesquisa musicológica no Brasil e estimular a utilização nacional e internacional 
de fontes musicais brasileiras dos séculos XVIII e XIX, abrindo espaço para novas ações de interesse musico-
lógico por parte do Museu da Música de Mariana e demais interessados nesse tipo de ação e pesquisa.

TAREFAS DO PROJETO E METODOLOGIA DISPONÍVEL

A partir do estabelecimento dos objetivos do presente projeto, enfrentamos oito grandes tarefas: 
1) encontrar e adquirir equipamento com alta eficiência na relação custo-benefício; 2) adotar uma meto-
dologia eficiente de preparação das fontes e de tomada de imagens; 3) estabelecer as características dese-
jadas para as imagens obtidas; 4) definir os procedimentos de tratamento e finalização das imagens, bem 
como da versão e sua forma de disponibilização; 5) elaborar um código claro e preciso para a descrição 
individual de cada fac-símile digital, que atenda aos consulentes de forma satisfatória; 6) adequar o siste-
ma de codificação das imagens ao sistema de cotas já existente no Museu da Música, bem como resolver 
novos problemas relacionados à catalogação; 7) criar uma interface web para a disponibilização online das 
imagens e respectivos metadados; 8) elaborar um modelo de ficha descritiva para as imagens e obras in-
ternacionalmente reconhecível, porém eficiente e coerente do ponto de vista funcional para o consulente 
brasileiro e consonante com o sistema de cotas já utilizado no Museu da Música.

Constatamos que nem todas as soluções que necessitamos são oferecidas pela teoria arquivística 
disponível, geral ou específica da área de música (RISM, 1996; GÓMEZ GONZÁLEZ, HERNÁNDEZ 
OLIVERA, MONTERO GARCÍA e BAZ, 2008). Concluímos, então que, para a obtenção dos resulta-
dos desejados, seria fundamental considerar dois procedimentos básicos: a) estudar e adotar parâmetros 
arquivísticos internacionalmente sistematizados que proporcionassem resultados eficientes e desejados; b) 
criar soluções próprias para as tarefas que não poderiam ser realizadas apenas com base na teoria arquivís-
tica conhecida, mas sempre que possível em consonância com a mesma.
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PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS NO PROJETO

Embora não seja apenas um museu, por oferecer um arquivo de fontes documentais únicas 
aos pesquisadores, o Museu da Música de Mariana possui alguns aspectos em comum com os mu-
seus contemporâneos e, entre eles, estão as crises, problemas e necessidades que todos enfrentam 
na atualidade, principalmente no que se refere à sua função social. BRIGOLA (2008: p.27) é um 
dos autores que aponta essa crise de identidade dos museus, para cuja solução é necessário, inicial-
mente, admiti-la:

Seja qual for o lado em que nos coloquemos e a perspectiva que adotemos, parece indubitável 
que o museu, tal qual a cultura ocidental que o herdou do século XVIII, atravesse uma pro-
funda crise de identidade, não apenas institucional, mas também - e o que é mais inquietante 
- de representação simbólica.

NASCIMENTO JÚNIOR e TOSTES (2008: p.7), por sua vez, sem desconsiderar as “ações de 
cunho preservacionista e de referência cultural” que caracterizaram a atuação dos museus na maior parte 
do século XX, aponta para a necessidade de sua conversão em “polos de transformação social, democrati-
zação e inclusão”:

Na contemporaneidade, com os avanços tecnológicos e as rápidas transformações das noções 
de espaço e tempo, cabe aos museus desenvolverem suas metas com o objetivo de criar con-
dições para sua consolidação como polos de transformação social, democratização e inclusão, 
fundamentados em ações de cunho preservacionista e de referência cultural. Tornam-se, assim, 
centros preparados para atrair e refletir saberes e fazeres, buscando situar todo e qualquer ho-
mem como agente de sua própria história. Desta forma, os museus atuam no desenvolvimento 
social, possibilitando caminhos que conduzem à reflexão, à produção de conhecimentos e ao 
desenvolvimento de uma consciência crítica.

Considerando-se as limitações do Museu da Música de Mariana, mas também suas reais possi-
bilidades transformadoras, no âmbito dos estudos musicológicos e da utilização social do patrimônio 
histórico-musical mineiro e brasileiro, discutimos todas as possibilidades de mudança que pudessem 
produzir avanços nesse nível. Assim, quando idealizamos o projeto de Digitalização e Disponibilização 
Online da Coleção Dom Oscar de Oliveira, pensamos em enfrentar alguns dos seguintes problemas, to-
mando o acervo do Museu da Música como ponto de partida para nossa participação em suas soluções: 
a) pequeno número de acervos acessíveis à pesquisa para fundamentar investigações de grande porte 
sobre o passado musical brasileiro; b) falta de acervos digitais para uma forma moderna de consulta; 
c) falta de uma metodologia sistematizada e divulgada para a tomada de imagens, sua organização e 
codificação; d) falta de metodologia específica para a digitalização de acervos musicais; e) falta de co-
nhecimento sistematizado sobre o antigo sistema de encartamento e de numeração (ordinal) do papel 
para a produção das partituras e partes pelos copistas da época; f ) falta de uma metodologia sistemati-
zada e divulgada para a codificação de imagens de manuscritos musicais e sua relação com os originais; 
g) necessidade cada vez maior, por parte dos consulentes e administradores das bases de dados, da 
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resolução e tamanho das imagens, em função de sua definição e capacidade de transferência; h) grande 
volume de trabalho frente ao reduzido tamanho da equipe e ao tempo disponível para a finalização do 
projeto. Com base em todos esses problemas, iniciamos a estruturação de soluções que foram sendo 
progressivamente adotadas, estando algumas delas já sistematizadas ou em fase final de sistematização, 
e que apresentamos a seguir.

SOLUÇÕES PRÁTICAS

PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS PARA DIGITALIZAÇÃO

Em decorrência das dobras e irregularidades físicas que os manuscritos geralmente possuem, foi 
necessário planificar as folhas por meios seguros e adequados. Para evitar intervenções muito invasivas 
nos manuscritos (físicas ou químicas), utilizamos apenas o desdobramento manual por meio de espátulas 
(conforme CARRASCO, s.d.: p.7-8) e a compressão dos documentos em lâmina de vidro, realizando a 
captura das imagens por meio de fotografia digital ou escaneamento. Quando necessário, procedemos a 
união de fragmentos de uma mesma folha para a tomada da imagem, no caso de as folhas encontrarem-se 
partidas ao meio, ou com fragmentos destacados. Por conta do dano que causam ao papel e de sua inter-
ferência na tomada de imagens, retiramos todos os grampos, alfinetes e presilhas metálicas encontradas, e 
que ainda não haviam sido removidas nas fases anteriores de higienização dos documentos, em função de 
sua grande quantidade.

Na presente fase do projeto não foram adotadas intervenções químicas e nem a restauração física 
dos manuscritos, o que permitiu a tomada de imagens das fontes no estado anterior a tais intervenções, 
bem como o registro de informações importantes do ponto de vista musicológico, como o acúmulo de 
sujidade nas folhas, indicativo do grau de uso do manuscrito.

EQUIPAMENTO E CAPTURA DIGITAL DA IMAGEM

Para obtenção de bons parâmetros de qualidade das imagens, levamos em conta os seguintes 
fatores: resolução óptica adotada, profundidade de bit e níveis de compressão. A partir da análise de 
projetos semelhantes já divulgados na internet (nacionais e internacionais), discutimos o modelo de 
qualidade desejado para as imagens, visando a melhor resolução compatível com os tipos de vídeo-
-monitores potencialmente utilizados pelos consulentes. Assim, após a construção de uma câmara de 
digitalização, por meio de cortinas escuras que impediam a entrada da luz externa (ilustração 1), deci-
dimos usar dois equipamentos diferentes para a tomada de imagens, dependendo da situação de cada 
documento: um scanner A3 Microtek XT6060 (ilustração 2) e uma câmera digital Canon EOS 60D, 
com lente EF 50mm F/1.8 II, suspensa por tripé sobre uma base para o posicionamento dos documen-
tos, iluminados por um par de softbox.
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Ilustração 1. Câmara de digitalização construída para o projeto Digitalização e Disponibilização Online da Coleção Dom Oscar de 
Oliveira em janeiro de 2014.

Ilustração 2. Estação de digitalização por scanner, montada para o projeto Digitalização e Disponibilização Online da Coleção 
Dom Oscar de Oliveira em janeiro de 2014.
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Os procedimentos de tomada de imagem suscitaram alguns cuidados em relação aos manuscritos: 
além de uma responsável manipulação, minimizamos sua exposição ao calor e à luz infra-vermelha, uti-
lizando luz branca de LEDs (Light Emitting Diodes), tanto no scanner quanto nos refletores (softbox) para 
as fotografias, garantindo, por meio de um fotômetro, o equilíbrio da luminosidade e o mínimo impacto 
luminoso no papel. Nenhum documento foi submetido a condições agressivas de manuseio, pressão, lu-
minosidade ou calor, o que garantiu a realização do trabalho sem acidentes e com resultados satisfatórios. 
As imagens foram tomadas em 300 dpi (dots per inch ou pontos por polegada) - tamanho relativamente 
grande para os projetos atuais do gênero - e seu tratamento final, em softwares de manipulação digital 
como Adobe Photoshop e Adobe Lightroom, objetivou o equilíbrio em relação à cor, resolução e dimen-
são digital em kylobites. Uma vez concluído o tratamento de cada imagem, esta foi posicionada em uma 
máscara que contém o logotipo do Museu da Música, o ponto de acesso (ou seja, o sistema de codificação 
de cada imagem) e a dimensão original da folha digitalizada. 

NOVAS SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS PRÉ-EXISTENTES

No decorrer do projeto tivemos que enfrentar alguns problemas decorrentes das etapas anteriores 
do trabalho já realizado no Museu da Música. Os principais foram: a) descontinuidade do banco de dados 
do Museu da Música para as atuais linguagens de programação, para as necessidades do projeto e para os 
próprios consulentes; b) intersecção do conceito de obra e do conceito de documento na concepção do 
banco de dados do Museu da Música; c) conceitos e sistema de arranjo, abreviaturas e outros parâmetros 
não totalmente adequados às características do acervo.

Para garantir resultados satisfatórios, foi necessário criar um modelo simplificado de ficha de regis-
tro, que denominamos “ficha de registro básico”, e que exibe somente os parâmetros fundamentais da con-
sulta, deixando para a ficha de registro completo os demais parâmetros e informações. Quanto ao segundo 
problema, adotamos procedimentos mais centrados nos aspectos físicos dos documentos do que nas obras, 
deixando para as fichas de registros a identificação das composições, autores e demais aspectos musicais.

A maior dificuldade, no entanto, recaiu no sistema de códigos já usados no Museu da Música, bas-
tante funcional para a identificação das coleções, fundos, grupos, conjuntos e partes, porém insuficiente 
para a descrição interna dos documentos, incluindo a identificação das folhas, páginas e, sobretudo, dos 
aspectos decorrentes da grande variedade do encartamento das partes, ou seja, da organização interna das 
unidades documentais constitutivas de cada conjunto (ou dos cadernos elaborados para a cópia de cada 
uma das partes), que abordaremos no próximo item.

CODIFICAÇÃO DAS IMAGENS (PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PARTES)

Para a codificação das imagens tomadas de partituras e de conjuntos de partes (as duas unidades 
tipológicas mais frequentes na coleção), utilizamos as cotas já estabelecidas no projeto Acervo da Música 
Brasileira em 2003 (referentes à coleção, fundo, grupo e conjunto), desenvolvendo as demais com base na 
adequação entre a teoria arquivística internacional e as características da Coleção Dom Oscar de Oliveira. 

Inicialmente, foi necessário estabelecer as diferenças entre abreviatura, sigla e código. Embora 
haja algumas variantes na literatura arquivística brasileira (ARQUIVO NACIONAL, 2004; CAMARGO, 
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BOTANI, BELLOTTO, MEZZALIRA, GONÇALVES, TESSITORE, 2012), adotamos as versões pre-
dominantes nos trabalhos referidos: ‘sigla’ como a reunião das letras ou sílabas iniciais de palavras de um 
determinado nome ou título (como CDO para Coleção Dom Oscar de Oliveira), ‘abreviatura’ como a 
representação de uma palavra por meio de algumas de suas letras ou sílabas (como ‘Vlc’ para violoncelo e 
‘f.’ para folha) e ‘código’ - na acepção usada neste projeto - como um conjunto de signos (geralmente letras 
e números) que, mediante convenção, representam algum dado, neste caso um determinado documento 
e seu nível, principalmente grupo ou conjunto (como CDO.01.001 para o primeiro grupo do primeiro 
fundo da Coleção Dom Oscar de Oliveira).

Assim, foi necessário elaborar, para cada imagem ou fac-símile digital, um ponto de acesso, consti-
tuído de abreviaturas, siglas e códigos, que visa dois objetivos: a) estabelecer a localização precisa e a cor-
respondência exata entre a imagem e sua fonte física, mais especificamente, a página de um determinado 
conjunto documental da Coleção Dom Oscar de Oliveira; b) designar, com precisão, a situação da página 
digitalizada em relação às demais páginas da parte e do conjunto, permitindo compreender a situação 
estrutural completa da parte e do conjunto e evitar dúvidas sobre a posição da página nos mesmos, além 
de evitar dúvidas sobre a totalidade de imagens resultante de cada parte ou conjunto.

Partindo da cota do documento já aplicada em 2003, aplicamos as demais abreviaturas, siglas 
e códigos para a elaboração do ponto de acesso de cada fac-símile digital. Como exemplo, indicamos o 
ponto de acesso de uma das imagens do primeiro conjunto da Coleção Dom Oscar de Oliveira, no caso, 
a primeira imagem da parte de soprano, codificada da seguinte maneira, no sistema de sete campos desen-
volvidos neste projeto: BrMgMna MMM CDO.01.001 CUn (im.05) S (sf.01a) f.01r (ilustração 3). Para 
maior distinção entre os campos, apresentamos o ponto de acesso na seguinte tabela: 

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 Campo 6 Campo 7

BrMgMna MMM CDO.01.001 
CUn

(im.05) S (sf.01a) f.01r

Embora não haja espaço nesta comunicação para a exposição completa do sistema de codificação, 
apresentamos, aqui, apenas a denominação de cada um dos sete campos constitutivos do ponto de acesso 
elaborado durante este projeto:

Campo 1. Siglas de localização político-geográfica
Campo 2. Sigla da instituição
Campo 3. Código do documento.

Campo 3 - Subcampo A. Sigla da coleção
Campo 3 - Subcampo B. Código do fundo ou seção documental
Campo 3 - Subcampo C. Código do Grupo
Campo 3 - Subcampo D. Código do Conjunto

Campo 4. Número corrente da imagem no conjunto
Campo 5. Abreviatura da parte musical
Campo 6. Código do encarte
Campo 7. Código da folha e lado (ou face), na parte musical. 
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PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO E FINALIZAÇÃO DAS IMAGENS (E VERSÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO)

Uma vez tomada e codificada, cada imagem é tratada de modo a permitir uma visualização ade-
quada, levando em conta os prováveis tipos de monitores usados pelos usuários na consulta das imagens. 
Para isso, as imagens são analisadas em monitores de vídeo de várias marcas e com diversas configurações, 
para que sejam alcançados parâmetros de cor, brilho e contraste devidamente equilibrados, em um pro-
cesso semelhante a uma das etapas da masterização de arquivos ou faixas de áudio.

Uma vez tratada, cada imagem é recortada digitalmente, inserida e dimensionada em sua máscara 
(ilustração 3), sendo necessários muitos ajustes em função da frequente irregularidade das folhas e, sobre-
tudo, das variações no posicionamento dos documentos na bandeja do scanner ou na almofada de fundo 
infinito (suporte para fotografia) na base da câmara fotográfica.

Cada arquivo é nomeado com o próprio ponto de acesso e com a dimensão da folha digitalizada, 
facilitando sua identificação e ordenação nas pastas dos sistemas operacionais. Para a geração das máscaras, utili-
zamos um template (modelo) de fundo branco com o logotipo do Museu da Música e a indicação do local para 
aplicação do ponto de acesso e da dimensão original da folha digitalizada, ambos transferidos do próprio ‘nome’ 
do arquivo. Concluída a geração da máscara, todas as imagens referentes ao conjunto são reunidas em um único 
arquivo PDF (portable document format), nomeado com as siglas de localização político-geográfica, a sigla da co-
leção e os códigos de fundo, grupo e conjunto, neste exemplo, na forma: BrMgMna CDO.01.001 CUn.PDF.

Ilustração 3. Máscara construída para a imagem da página BrMgMna MMM CDO.01.001 CUn (im.05) S (sf.01a) f.01r, cor-
respondente ao anverso da parte de “tiple” do conjunto único do Gradual do Espírito Santo de João de Araújo Silva.
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CRIAÇÃO DA INTERFACE WEB PARA IMAGENS E METADADOS 

Para adequação às necessidades do projeto, adaptamos a ficha de registro básica, usando-a também 
na interface que receberá os fac-símiles digitais. Os itens usados nessa ficha são os seguintes:

• Código atual
• Autor normalizado
• Título normalizado
• Forma musical normalizada
• Tonalidade
• Descrição do material
• Data
• Localidade
• Incipit literário
• Nome do autor literário

A partir desta ficha, chegamos à criação da interface para disponibilização online das imagens. 
Consideramos a escolha e hierarquia das informações mínimas necessárias em sua apresentação ao con-
sulente, relacionando-as, de forma clara e objetiva, aos documentos físicos da coleção. Esta web-interface 
conta com um mecanismo que simula uma virada de página, apresentando, para cada conjunto, um catá-
logo virtual, ou seja, o agrupamento dos fac-símiles digitais postados na interface, em formato de ‘revista’. 

O consulente poderá fazer o download dos mesmos arquivos em PDF em um tamanho relativa-
mente confortável para os sistemas atuais, mas que atenda, ao mesmo tempo, uma velocidade funcional 
de download e uma satisfatória qualidade final de resolução das imagens.

Com esta interface consideramos ter alcançado o objetivo de estabelecer um conjunto de meios, 
planejadamente dispostos, com vista a possibilitar a adaptação entre dois sistemas de pesquisa: o consu-
lente frente ao seu equipamento e o consulente frente aos fac-símiles digitais dos manuscritos musicais da 
Coleção Dom Oscar de Oliveira.

CONCLUSÕES

Mesmo antes da conclusão do projeto, mas após a definição dos parâmetros de trabalho, foi pos-
sível concluir que não há soluções genéricas para o tipo de trabalho ao qual nos propusemos. Foi preciso 
pesquisar e muitas vezes criar soluções específicas para o acervo do Museu da Música, para o consulente 
brasileiro e para as necessidades do projeto, que em alguns casos existem em formatos inadequados e em 
outros não são encontrados na literatura especializada. 

A busca de soluções para a organização dos fac-símiles digitais nos levou à solução de problemas 
da organização e arranjo físico dos originais que serão usadas em futuros projetos de reorganização da 
Coleção Dom Oscar de Oliveira, de organização ou reorganização de outras coleções do Museu da Mú-
sica de Mariana, bem como na organização de acervos externos a esta instituição. Desenvolvemos novos 
conceitos que resolveram ou minimizaram problemas pendentes de classificação e aprimoraram a iden-



125
X ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA

“Theoria e práxis na música: uma antiga dicotomia revisitada”
Juiz de Fora | 18 a 20 de julho de 2014

CENTRO CULTURAL PRÓMÚSICA | UFJF

tificação de documentos e imagens, demonstrando que, muitas vezes, o exercício criativo é tão válido e 
necessário quanto a pesquisa na literatura especializada. Nesse sentido, lembramos a conhecida afirmação 
de René DESCARTES (2001: p.17), em seu Discurso do método (originalmente publicado em 1637), 
sobre a validade e importância do raciocínio e da busca de soluções próprias para os problemas que se nos 
apresentam, além da utilização da literatura e das normas pré-existentes:

E assim pensei que as ciências dos livros, ao menos aquelas cujas razões são apenas prováveis, 
e que não têm nenhuma demonstração, sendo compostas e aumentadas pouco a pouco pelas 
opiniões de muitas pessoas diferentes, não se aproximam tanto da verdade quanto os simples 
raciocínios que um homem de bom senso pode fazer naturalmente sobre as coisas que se lhe 
apresentam.

Ao desenvolvermos metodologia para os problemas e necessidades encontradas, podemos agora 
oferecê-la aos demais interessados em projetos semelhantes, na forma de textos, filmes, palestras, comu-
nicações e aulas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de iniciativas do gênero, tanto na área de 
Música quanto da Ciência da Informação, além de fortalecer o método de criação de soluções próprias 
para os problemas de cada acervo e de cada pesquisador.

Ressaltamos finalmente que, por meio da precisão e qualidade dos resultados deste projeto, contribuí-
mos indiretamente para a preservação dos originais do Museu da Música, por conta da diminuição do número 
de consultas aos mesmos (já que as consultas passarão a ser feitas predominantemente ou quase totalmente 
aos fac-símiles digitais, deixando-se a consulta dos originais somente para último caso), além da contribuição 
metodológica indireta para a preservação de outras coleções e arquivos que aproveitarem o trabalho realizado 
no Museu da Música de Mariana. Paralelamente, contribuímos diretamente para o aumento do numero de 
consultas, da circulação das fontes e do seu repertório entre os interessados, no país e no exterior, esperando-se, 
com isso, um substancial aumento da presença do repertório representado nas fontes do Museu da Música nos 
projetos brasileiros e internacionais de edição, interpretação, gravação e estudo musicológico.
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